Minimální preventivní program – Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022
(program prevence sociálně patologických jevů), dále jen MPP
Garant programu: Mgr. Monika Káňová
Minimální preventivní program je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně
komunikativních dovedností. Důležitou úlohu zde hraje podpora vlastní aktivity žáků, pestrost
forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráce se
zákonnými zástupci žáků školy. Veškerá činnost by měla vést žáky k odmítání všech druhů
sebezničujícího chování (závislost na drogách, alkoholu), projevů agresivity a porušování
zákona, jako kriminalita dětí, rasismus, šikana, a to především prostřednictvím vytváření
pozitivní atmosféry na škole.
Každý školní rok přináší nové podněty a nápady, které nás vedou ke snaze zefektivnit a
zkvalitnit náš vliv na žáky. Proto i tento dokument podléhá úpravám, zkoušení vhodnosti a
efektivnosti zvolených forem.
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, je školou
umístěnou v sídlištní zástavbě. Ve školním roce 2021/2022 zde dochází 464 žáků.
1. Hlavní cíl MPP:
Spolupodílet se aktivitami na vytváření pozitivního klimatu ve škole.

2. Dílčí cíle:
1. Aktivity zaměřené na poznání třídního učitele své třídy. – 1. , 3., a 6. ročník (další ročníky
dle potřeby)
2. Seznámení žáků s nebezpečím internetu, kyberšikany a neintimity. – 3. – 9. ročník
3. Seznámení žáků s nebezpečím a důsledky záškoláctví. – 7., 8., 9. ročník
4. Aktivity zaměřené na prevenci užívání omamných látek. – 8., 9. ročník
5. Realizace tematických besed rizikových projevů chování.
Ad. 1. Aktivity zaměřené na poznání třídního učitele své třídy.
- koordinační schůzky s třídními učiteli (dle potřeby)
- realizace třídnických hodin zaměřených na posilování pozitivního třídního klimatu
(zodpovídá třídní učitel)
Ad. 2. Seznámení žáků s nebezpečím internetu, kyberšikany a neintimity.
- upozorňování na plynoucí rizika ve vyučovacích předmětech informatika a občanská
výchova, interaktivní hodiny ve výuce (termín: průběžně, zodpovídají jednotliví
vyučující)
- výstup: průběžné ověřování hloubky uchopení poznatků žáky v hodinách informatiky
a občanské výchovy (termín: průběžně, zodpovídají jednotliví učitelé)
Ad. 3. Seznámení žáků s nebezpečím a důsledky záškoláctví.
- seznámení rodičů a pedagogů s problematikou záškoláctví (termín září 2021 – třídní
schůzky, zodp. met. prevence – seznámení učitelů; třídní učitel – seznámení rodičů)
- důslednost při omlouvání absence (zodp. tř. učitel, rodiče, termín: průběžně)
- posilování třídního klimatu jako prevence záškoláctví (termín: průběžně, zodp. třídní
učitel, met. prevence)
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-

výstup: porovnání statistiky omluvené i neomluvené absence s předchozími školními
roky

Ad. 4 Aktivity zaměřené na prevenci užívání omamných látek.
- Zjištění míry zkušenosti s jednotlivými druhy omamných látek (termín: říjen-listopad
2021, zodp. vyučující OV)
- přednášky pro žáky (termín: v průběhu školního roku, zodp. učitel OV)
- znemožnit užívání omamných látek na území školy (zaměřit se na riziková místa –
WC, šatny, průchozí chodba k jídelně a bufetu, dále i na blízký exteriér školy –
autobusová zastávka, zadní vchod školy, vchod do tělocvičen, vstupní schodiště –
spolupráce s Městskou policií Karviná, termín: průběžně, zodp. veškerý personál
školy)
- výstup: dotazníkové šetření zaměřené na postoj k omamným látkám

Ad. 5 Realizace tematických besed rizikových projevů chování.
 1. třídy - Bezpečně doma a na silnici (Městská policie Karviná)
Policejní pohádky (PČR)
 2. třídy – Bezpečně doma a na silnici (Městská policie Karviná)
Na světě nejsi sám (MP Education)
 3. třídy – Malý kriminalista (Městská policie Karviná)
Z housenky motýlem (MP Education)
 4. třídy - Exkurze na Městské policii (Městská policie Karviná)
Jsi online I. (MP Education)
 5. třídy - Základy právního vědomí (Městská policie Karviná)
Jsi online I. (MP Education)
Adam a Eva aneb nejsme stejní (MP Education)
 6. třídy - (Ne)bezpečný internet (PČR)
Adam a Eva aneb nejsme stejní (MP Education)
Fakescape – úniková hra (Fakescape)
Zátopek – filmová projekce
 7. třídy – (Ne)bezpečný internet (PČR)
Na startu mužnosti (chlapci, MP Education)
Čas proměn (děvčata, MP Education)
Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já (MP Education)
Fakescape – úniková hra (Fakescape)
Zátopek – filmová projekce
 8. třída – (Ne)bezpečný internet (PČR)
Právo, právní vědomí (Městská policie Karviná)
Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já (MP Education)
Bát či nebát se (MP Education)
Tak to nechceš (MP Education)
Fakescape – úniková hra (Fakescape)
V síti – filmová projekce
Zátopek – filmová projekce
 9. třídy – (Ne)bezpečný internet (PČR)
Bát či nebát se (MP Education)
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Multikultura (Městská policie Karviná)
Fakescape – úniková hra (Fakescape)
V síti – filmová projekce
Zátopek – filmová projekce

Zařazení témat do výuky:
1. stupeň
 přiměřeně k věku informace o dvojsečnosti používání léků, o škodlivosti alkoholu,
tabákových výrobků a jiných drog, jak si chránit a utužovat zdraví, zásady zdravého
životního stylu, nebezpečí plynoucí z používání internetu a hraní PC her, atd.

2. stupeň
 dle tematického rozvržení jednotlivých ročníků v předmětu Občanská výchova:
lhostejnost a anonymita, týrané dítě, národnostní menšiny, tolerance, zanedbávání
rodičovské péče, závislost na nikotinu, demokracie, právo a morálka, socializace,
dospívání, práce dětských krizových center, skupina, komunikace, nebezpečí
závislosti, patologické chování, zdravý způsob života, lidská práva, omezování lidských
práv, zdravý životní styl, AIDS, vrstevnická skupina, kriminalita mládeže, šikanování,
tolerance, cynismus, protispolečenské chování, příčiny a důsledky
závislosti, život bez drog, AIDS, zodpovědný přístup k sexu, antikoncepce,
pohlavně přenosné choroby, prostituce, sexuální deviace,…

2. Aktivity pro žáky
 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů,
exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu, Agrohrádku atd. (dle epidemiologických
nařízení);
 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou
zpříjemnění školního prostředí (Drakiáda, Mikulášské bruslení, sportovní akce, atd. –
dle epidemiologických nařízení);
 široká nabídka volnočasových aktivit;
 účast v literárních, matematicko-fyzikálních, chemických, výtvarných, hudebních,
sportovních a jiných soutěžích;
 ekologická výchova (výukové programy TEREZA, případné zapojení se opět do
vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr papíru a
umělohmotných vršků apod.),
 využití materiálů Jeden svět na školách (V digitálním světě),
 filmové projekce,
 zážitkové programy Policie České republiky, Městská policie Karviná, MP Education,
Fakescape,
 zajištění přístupu školního speciálního pedagoga do třídních kolektivů (se souhlasem
rodičů – tzv. generální souhlas).
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3. Aktivity pro učitele
 informace o platných předpisech z oblasti sociálně patologických jevů, dále pak o nových
předpisech a jejich návaznosti na školní řády,
 účast výchovného poradce, školního metodika preventivních aktivit a školního
speciálního pedagoga na akcích pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou
Karviná a jiných vzdělávacích center,
 rozšiřování učitelské knihovny.

4. Aktivity pro rodiče a veřejnost
 seznámení rodičů s MPP a Programem proti šikanování v rámci třídních schůzek;
 nabídka možnosti účasti na tvorbě školního klimatu díky účasti v SRŠ a na akcích
pořádaných školou;
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního
speciálního pedagoga, metodika preventivních aktivit prostřednictvím sdělení
v žákovských knížkách;
 nabídka propagačních materiálů;
5. Personální zajištění MPP
 ředitel školy: Mgr. Libor Stáňa
 zástupce ředitele: Mgr. Norbert Barczok
 školní metodik preventivních aktivit: Mgr. Monika Káňová
 výchovný poradce: Mgr. Barbora Jedličková-Bičejová
 školní speciální pedagog: Mgr. Petra Franková

6. Důležitá telefonní čísla
Ped. psychologická poradna
Karviná
596 311 996
Centrum psychologické pomoci
Karviná
596 317 575
Policie ČR
Karviná
974 734 651
Školní speciální pedagog
Mgr. Petra Franková
603 703 352
Informační a poradenské středisko Úřadu práce Karviná (Mgr. Hamplová)
950 126 322
Centrum primární prevence
(Slezská diakonie, stř. ELPIS)
596 323 032
Linka důvěry
596 318 080
Centrum drogové pomoci
596 316 808
Poradna AIDS a drogy
596 314 444
Poradna pro oběti trestných činů (Slezská diakonie, stř. ELPIS)
596 323 032
7. Zákony
 Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění.
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jiným návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
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Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů.

Přílohy:
1. Program proti šikanování.
2. Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole.
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